
Noter til regnskabet  2017. 
 
Medlemssituationen: 
Ved udgangen af 2017 har foreningen i alt 1020 medlemmer (1037). Fordelingen af medlemmer er vist 
efterfølgende. Tallet i parentes viser antallet af medlemmer i 2016. 
Antal medlemmer i 2017 fordeler sig med 408 enlige (415), og antallet af par blev 480 (490) – 2 eksklusive 
medlemmer (2) og 107 livsvarige medlemmer (107) samt 23 foreninger og dagblade (23). 
Set i forhold til 2016, hvor der var 1037 medlemmer, er der nu 1020 medlemmer. Det er en lille tilbagegang 
på 17 medlemmer (36).  
Note 1 Indtægter. 
Indtægter ved kontingenter blev 239.582 kr. Budgettet var 255.000 kr., og en mindre indtægt på 15.418 kr.   
Nedgangen i antallet af medlemmer er en del af forklaringen. En anden forklaring er også, at indtægter fra 
nye medlemmer ikke er de samme, som tabet af indtægter fra afgåede medlemmer, fordi nye medlemmer får 
ofte entreen til Glasmuseet i kompensation, og nye medlemmer opnår en medlemsrabat det første år.        
De øvrige indtægter på 3.630 kr. er en kompensation fra SALVE Tours i forbindelse med en rejse til 
Tjekkiet/Polen. Budgettet på 5.000 kr. var et forventet tilskud til portoudgifter fra Bladpuljen. Dette tilskud 
til vort medlemsblad kan vi desværre ikke opnå efter den seneste finanslov (2017)  
Renteindtægterne blev 1.063 kr. – og budgettet var 1.500 kr.   
Note 2  Udgifter.  

• Til redigering, opsætning og trykning af de 4 magasiner ”glasposten” blev udgifterne på 125.428 kr. 
Budgettet var 126.000 kr.  

• Udgifter til porto alene til Glasposten blev 37.905 kr. – og budgettet var 37.000 kr.  
• De øvrige udgifter til ”glasposten” blev på 14.300 kr. – og fordeler sig med 7.000 kr. til kuvertering 

af glasposten, der udføres af museets frivillige personale – 1.000 kr. er for oversættelse fra dansk til 
engelsk, samt forbrug af kuverter i forbindelse med forsendelse af glasposten på 6.300 kr. svarende 
til 2.800 stk. a 2,25 kr. 

• Udgifter til NETS og anden porto var budgetteret til 8. 000 kr. NETS udskriver de årlige 
opkrævninger af medlemskontingenter, og det blev 5.970 kr. Resten er porto for 1.496 kr. Fremover 
vil her kun være udgifter til NETS. Al anden porto afholdes sammen med porto til Glasposten 

• Udgifter til aktiviteter blev 2.892 kr. – og indtægter 2.600 kr., og et ”underskud” på netto 292 kr. Der 
er tale om et champagnearrangement i starten af 2017 i Ebeltoft.   

• Udgifter til møder blev 14.713 kr. – budgettet var 15.000 kr.  
• Kontorhold blev 3.329 kr. og et budget på 3.000 kr.  
• Foreningens udgifter til hjemmesiden har i år  kostet 5.145 kr. Budgettet er 5.000 kr. t.   
• Forrige år (2016) år blev indkøbt 10.000 stk. Glasruter for i alt 26.736 kr. En tredjedel blev afholdt 

samme år – svarende til 8.912 kr. Resten afskrives over de næste 2 år med samme beløb.  
• Konto for øvrige udgifter blev 1.220 kr., og var budgetteret med 2.000 kr. 
• Indbetaling til Finn Lynggaards Fond på 10.000 kr. svarer til budgettet. 
• Foreningen har givet et tilskud på 25.000 kr. til Glasmuseet i forbindelse med den kommende 

udvidelse af museet.    
Note 3. Aktiver:  
Lagervarer består af 4.000 kuverter a 2,25 kr. i alt 8.966 kr. og (1/3 af 10.000 stk.) 3.335 stk. Glasruter a 
2,67 kr. svarende til 8.912 kr.   
Mellemregning 2017/18 udgør betaling af kontingenter for 2018 med 4.426,76.kr.   
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